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Quadruplicam as mortes 
por gripe em Campinas
Atenção. Com a notificação, ontem, da morte de um homem de 29 anos por Influenza B, o número de óbitos subiu para 12 neste ano. 
Em 2012, foram  três vítimas. Os casos confirmados dobraram: de 31 para 69. A circulação do vírus foi antecipada na cidade   PÁG. 04

VÔLEI MUNDIAL É AQUI  
Brasil estreia Grand Prix contra a Pôlonia em Campinas  PÁG.23 

Equipe treina no Ginásio do Concórdia para iniciar bem a competição internacional | THOMAZ MAROSTEGA/METRO CAMPINAS

Aeroporto: estudo 
aponta remoção 
de famílias

SUS dará ‘pílula 
do dia seguinte’ à 
vítima de estupro 

Levantamento irá indicar o número 
de famílias que serão impactadas 
pela ampliação de Viracopos   PÁG. 02

Nova lei dá amplo atendimento 
na rede pública às mulheres que 
sofreram abuso sexual  PÁG. 10

Ampliação de Viracopos | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

DIVERSÃO NA 
TERCEIRA IDADETERCEIRA IDADE
AGENTES VETERANOS ESTÃO DE VOLTA AGENTES VETERANOS ESTÃO DE VOLTA 
EM ‘RED 2’, QUE ESTREIA HOJE PÁG. 16
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Apesar do prefeito Jonas 
Donizette (PSB) afirmar que 
nessa primeira fase de obras 
de expansão do Aeropor-
to Internacional de Viraco-
pos não será necessária a re-
moção de nenhuma família 
instalada no entorno do ter-
minal, o presidente da con-
cessionária Aeroportos Bra-
sil Luiz Alberto Küster foi 
taxativo ao dizer que essa 
questão envolve frentes dis-
tintas e que, no que diz res-
peito às pessoas que estão 
dentro da área do sítio ae-
roportuário, “elas precisam, 
sim, ser removidas”.

“A União nos cedeu es-
sa área. E teve gente que, 
de forma irregular, veio a 
ocupar. Essas pessoas terão 
que ter outra destinação”, 
completou.

Küster exemplificou a 
necessidade de remoção a 
partir da obra de duplicação 
da via de acesso ao terminal. 
“São coisas relacionadas aos 
projetos de engenharia e 
que trabalharemos em con-
junto com a prefeitura.” 

Nessa área estão cerca de 
50 famílias, de acordo com 
a concessionária. Corre um 
processo de reintegração de 
posse na Justiça Federal.

Por outro lado, Jonas ga-
rantiu que as famílias que 
vivem hoje debaixo da cur-
va de ruído do aeroporto 
não terão de ser removidas 
nesse momento. “Ninguém 
será surpreendido com uma 
ação. Vamos discutir isso 
com os moradores, até por-
que as obras do aeroporto 
estão sendo feitas em eta-
pas.” Um Plano de Ruído 
para detalhar o número de 
famílias que vivem no en-
torno e serão afetadas dire-
tamente deve ser concluído 
em 90 dias.

Jonas se comprometeu a 
criar condição para que es-
sas pessoas continuem pró-
ximas à região. “Impossível 
pensar em um plano de re-
moção que leve para longe 
um número tão grande de 
pessoas. Vamos construir 
essa questão da ocupação 
urbana conforme a amplia-
ção.” Cerca de 7 mil pessoas 
vivem na área hoje. 

As declarações foram da-
das ontem durante o evento 
em que ambas as partes  as-
sinaram um acordo de Coo-
peração Técnica que prevê a 
realização de estudos, ações 
e procedimentos relacio-
nados aos Planos de Zonea-
mento de Ruído Aeronáuti-
co, de Zona de Proteção do 
Aeroportos e Área de Segu-
rança do Aeroporto, e que 
vão integrar a Macrozona 7.

O termo urbanístico tem 
o objetivo de disciplinar o 
desenvolvimento do entor-
no do aeroporto para não 
reproduzir o que aconte-
ce, por exemplo, em Guaru-
lhos. Segundo o secretário 
de Planejamento, Ulysses 
Semeghini, a região de Vi-
racopos é a que mais cresce 
hoje em Campinas.

 METRO CAMPINAS

Impasse. Jonas garantiu que famílias que vivem sob a curva de ruído não deverão ser retiradas da área nesta 
primeira fase de expansão do terminal. Concessionária e prefeitura assinaram termo de cooperação técnica

Nove milhões de passageiros passam por Viracopos ao ano | METRO CAMPINAS

Viracopos: estudo indicará 
as casas a serem removidas

Viracopos
recebe 100 
agentes da PF
O delegado-chefe da Po-
lícia Federal Sebastião 
Augusto de Camargo Pu-
jol informou ontem que, 
a partir do dia 6, Vira-
copos terá 100 novos 
agentes administrativos 
atuando.

 METRO CAMPINAS

Segurança

Guardas municipais de Campinas 
prometem parar em 72 horas 
Os Guardas Municipais de 
Campinas ameaçam fazer 
greve no prazo de 72 ho-
ras, a partir de hoje. 

Caso a intenção se con-
cretize, o prefeito Jonas 
Donizette (PSB) pode en-
frentar duas greves a par-
tir de segunda-feira: a dos 
GMs e a dos servidores da 
Emdec, empresa que ge-
rencia o trânsito da cidade. 

O Sindicato dos Servido-
res notifica hoje a prefeitu-
ra  sobre a paralisação das 
atividades. Ontem, a cate-
goria recusou a proposta 
do governo de ampliar de 
25% para 30% o índice pago 
de adicional sobre o salário 
individual de cada guarda. 
A categoria quer o mesmo 
percentual, mas calculado 
sobre o salário pago ao ins-

petor que é de R$ 3,5 mil. 
O valor já havia sido acor-

dado na campanha salarial 
do ano passado e não foi 
pago até hoje, de acordo 
com o sindicato. A Secre-
taria Municipal de Segu-
rança só irá se pronunciar 
após receber a notificação. 

Já no caso da Emdec, os 
servidores requerem rea-
juste de 16%. A empresa 
municipal ofereceu 8,23% 
– 7,16% retroativo ao dia 

1º de maio e o restante 
(1%) seria pago no salário 
de janeiro de 2014. Para 
o vale-alimentação e vale-
-refeição, a proposta é de 
aumento de 11%. Hoje são 
pagos R$ 550,62 para o va-
le-refeição e R$ 310,50 no 
vale-ticket. sem acordo, a 
Justiça é quem vai decidir 
o reajuste.

 METRO CAMPINAS

3.534
reais é o valor pago a um 
inspetor da corporação da 
Guarda Municipal, de acordo 
com informações dadas pela 
Prefeitura de Campinas.

1
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Resposta

‘SP tem uma 
boa rede de 

metrô’
O governador Geraldo 

Alckmin (PSDB) afirmou 
ontem que o governo 

estadual pediu recursos 
para o metrô à presidência, 

mas não foi atendido. A 
afirmação foi uma resposta 

à presidente Dilma 
Rousseff, que disse que São 
Paulo tem um dos menores 

sistemas de metrô do 
mundo.

Dólar
  + 0,87%

(R$ 2,30)

  Bovespa
  + 1,88%
 (49.140 pts)

 Euro
  - 0,52% 

(R$ 3,02)

 Selic
 (8,50%)

Salário 
mínimo
(R$ 678)

 Cotações
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O HC (Hospital de Clínicas) 
da Unicamp identificou, 
por meio da UER (Unidade 
de Emergência Referencia-
da) que 15% dos idosos que 
chegam ao local para serem 
atendidos são vítimas de al-
gum tipo de agressão: física, 
negligência, abandono ou 
abuso financeiro.

O estudo é de duas alu-
nas de pós-graduação da 
FCM (Faculdade de Ciências 
Médicas). Para Maria Ele-
na Guariento, professora da 
FCM, a dificuldade de iden-
tificar os casos é grande. 
“Muitas vezes o idoso tem 
medo de perder o pouco 
apoio que ainda tem, sen-
te vergonha e humilhação”, 
explica.

Segundo ela não há nú-
meros absolutos sobre os 
atendimentos, mas é neces-
sário uma atenção especial. 
“De maneira geral, a violên-
cia contra o idoso é subes-
timada. Se o idoso diz que 
está sentindo uma dor, mui-
tos dizem que é normal, coi-
sa da idade”, completa.

De acordo com a Secreta-
ria de Cidadania Assistência 
e Inclusão Social, de janei-
ro até agora, 219 denúncias 

de agressão chegaram pa-
ra a prefeitura. A denúncia 
vem pelo Disque 100, do go-
verno, e é repassada para a 
cidade onde o idoso vive. A 
assessoria de imprensa in-
formou que existem hoje 
5 abrigos para idosos na ci-
dade que tem apoio da pre-
feitura e profissionais da 
secretaria buscam acompa-

nhar e ajudar em caso de 
denúncia, indo até a casa 
da família e instruindo os 
familiares. 

Campinas tem cerca de 
138 mil idosos. Em 2014, 
um novo espaço deve ser 
aberto para ampliar o aten-
dimento. Está previsto tam-
bém a chegada de um cen-
tro de lazer.   METRO CAMPINAS

MPF dá 180 dias para prefeitos 
adotarem ponto para médicos 
O MPF (Ministério Públi-
co Federal), em Campinas, 
quer que em 180 dias as 
prefeituras do Estado de São 
Paulo, inclusive as da RMC 
(Região Metropolitana de 
Campinas), instalem  e re-
gularizem o funcionamen-
to de registro eletrônico de 
frequência de médicos e 
servidores do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

O MPF também recomen-
dou que os gestores insta-
lem quadros que informem 
aos usuários o nome de to-
dos os médicos em exercí-
cio na unidade naquele dia, 
sua especialidade e o horá-
rio de início e de término 
das respectivas jornadas. O 
mesmo deve ser informado 
na internet.

 Além disso, quer que as 

secretarias de Saúde dispo-
nibilizem para qualquer ci-
dadão o registro de frequên-
cia dos médicos do SUS.

Caso se eximam de fisca-
lizar, as prefeituras poderão 
ser penalizadas. 

As medidas são para evi-
tar a ausências dos médicos 
das repartições públicas, 
com prejuízo à população. 

 METRO CAMPINAS

HC identifica violência em 
15% dos idosos atendidos

Médicos do HC estão preocupados com o cenário | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO

O número de óbitos por In-
fluenza quadruplicou em 
relação às mortes do ano 
passado. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde registrou 12 
mortes, ante três em 2012. 
Ontem foi confirmada a pri-
meira morte pelo vírus In-
fluenza B. Outras 11 pessoas 
foram vitimadas pelo H1N1. 

Os  confirmados pelo 
contágio do vírus também 
mais que dobraram: passa-
ram de 31 para 69 pessoas 
doentes por gripe A (H1N1), 
gripe b ou pelo H3N2. 

A morte confirmada on-
tem foi de um homem, de 
29 anos, que morreu no 
dia 12 de julho. Ele não ti-
nha histórico de comorbi-
dade, mas não havia toma-
do  a vacina contra a gripe, 
já que estava fora do grupo 
de risco. 

Ontem a Secretaria tam-

bém confirmou a 11ª mor-
te por H1N1, a chamada 
gripe A. Era um homem de 
62 anos, que tinha doenças 
pulmonares e hepáticas. Ele 
integrava o grupo de risco, 
mas havia tomado a vacina. 
No total, a cidade registrou 
56 casos de H1N1. 

A coordenadora da Vi-
gilância Epidemiológi-
ca, Maria do Carmo Ferrei-
ra, explicou que neste ano 
a circulação do vírus co-
meçou mais cedo na cida-
de. “Os primeiros casos co-

meçaram em março. Mas a 
maioria não morre de gri-
pe”, ressaltou ela, que acre-
dita que nos próximos me-
ses o número de casos 
tenderá a diminuir. 

Maria do Carmo disse 
ainda que a campanha de 
vacinação conseguiu atingir 
87% (171 mil)  de cobertu-
ra entre os 195 mil pessoas 
que estavam dentro do pú-
blico de cobertura. 

Apesar de prever uma 
redução nos casos, a coor-
denadora alerta que para 
evitar a doença, as pessoas 
devem beber muito líqui-
do, evitar lugares fechados 
e com grande aglomeração 
de pessoas. 

Influenza. Ontem foi registrada a 1ª morte por Gripe B. Neste ano, já foram 12 óbitos, sendo 11 de H1N1. Em 2012, foram três mortes

Campanha de vacinação deste ano atingiu 171 mil pessoas | BRUNA PRADO/FUTURAPRESS

Casos de gripe dobram e número 
de mortos é quatro vezes maior 

69
casos foram confirmados por 
contágio de algum tipo de 
influenza. Desses, 56 deles 
foram por H1N1. 

Setec promete força-tarefa para 
debater destino dos camelôs
A  direção da Setec, autar-
quia que gerencia o solo 
público de Campinas, pro-
meteu que vai publicar nos 
próximos dias um decre-
to criando uma força-tare-
fa entre as várias secretarias 
da prefeitura para discutir 
a revitalização do centro e 
o destino do Camelódromo 
central. 

A medida já foi cobrada 
pelo Ministério Público que 
quer uma solução para o co-

mércio irregular praticado 
pelos ambulantes. A Pro-
motoria chegou a se reunir 
com o governo Jonas Doni-
zette (PSB). 

A Setec informou que 
após a publicação no Diário 
Oficial terá 60 dias para de-
finir um plano de revitali-
zação e remoção dos came-
lôs irregulares. A promessa, 
no entanto, é vista com des-
confiança já que nenhum 
dos ex-prefeitos enfrenta-

ram a necessidade de regu-
larização dos comerciantes 
ambulantes. 

Nas gestões do ex-pre-
feito Hélio de Oliveira San-
tos (PDT), Demétrio Vilagra 
(PT) e Pedro Serafim (PDT),   
a Promotoria pediu a eles  
que regularizassem a situa-
ção com o objetivo de por 
fim à venda de produtos pi-
ratas no camelódromo. Mas 
nada foi feito.

 METRO CAMPINAS

“O percentual não nos pega de surpresa. Tínhamos 
a percepção, pelo trabalho que a secretaria faz, que 
existe mesmo esse cenário de violência contra o 
idoso. É um cenário característico com o qual temos 
que lidar.” JANE VALENTE, SECRETÁRIA DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 
SOCIAL

ROSE 
GUGLIELMINETTI 
METRO CAMPINAS
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A polícia encontrou na ma-
nhã de ontem o veículo uti-
lizado pela quadrilha que 
assaltou anteontem o car-
ro-forte na Rodovia Dom Pe-
dro I, em Campinas. O carro 
estava em um canavial, no 
bairro Betel, em Paulínia.

A polícia realizou uma 
perícia no veículo para ten-
tar identificar pistas que le-
vem até a quadrilha que efe-
tuou o roubo.

O caso foi o sétimo roubo 
do tipo registrado apenas es-
te ano na RMC (Região Me-
tropolitana de Campinas).

O bando sequestrou a 
família do funcionário da 
transportadora de valores 
na quarta-feira, dia 31, e o 
liberou para trabalhar no 
dia seguinte, quando con-
cluíram a ação.

Os ladrões teriam leva-
do dez malotes, que conti-
nham cerca de R$ 1,3 mi-
lhão. A DIG (Delegacia de 
Investigações Gerais) inves-
tiga o caso.  METRO CAMPINAS

Pista. Polícia 
encontra 
carro usado 
em roubo

A Câmara de Vereadores de 
Campinas pedirá ajuda à Po-
lícia Federal para tentar coi-
bir a ação de quadrilhas que 
assaltam carros-fortes e se-
questram familiares dos vi-
gilantes. A decisão foi toma-
da ontem após reunião no 
Legislativo campineiro que 
reuniu sindicato dos traba-
lhadores e representantes 
das polícias civil e militar. 

A preocupação se dá por-
que nos últimos 12 meses 
foram registrados 15 ata-

ques a carros-fortes. Esse ti-
po de crime, de acordo com 
a polícia, tem se intensifi-
cado apenas na região de 
Campinas. Anteontem mais 
um veículo foi assaltado e 
uma família de vigilante foi 
feita refém em Hortolândia. 

Os sindicalistas reclama-
ram que além de vítimas, 
os vigilantes viram suspei-
tos quando há assaltos. Eles 
querem que a polícia pren-
da os bandidos.

 METRO CAMPINAS 

Carros-fortes. Câmara 
vai à PF contra assaltos 

Latrocínio

Polícia identifi ca 
quadrilha que 
matou idoso 

A Delegacia de Homicí-
dios identificou e divul-
gou ontem a foto de um 
assaltante, Wagner Rob-
son da Silva, de 23 anos, 
que participou do assalto 
que terminou na morte 
do aposentado José Adão 
Vieira, no Jardim Baro-
nesa, no dia 5 de junho. 
A polícia encontrou o 
idoso morto com um ca-
checol amarrado no pes-
coço. O Instituto de Cri-
minalística apontou que 
Vieira morreu asfixiado. 
Wagner, que foi preso  
quando tentava roubar 
uma casa em Valinhos, 
negou que tenha sido o 
autor do assassinato. Ele 
acusou o seu comparsa, 
um menor de idade que 
está foragido. 

Na época, o aposen-
tado estava sozinho na 
residência, quando os 
dois criminosos pularam 
o muro do seu quintal. 
Eles levaram dinheiro e 
objetos de valor. A dupla 
foi identificada porque 
na hora da fuga o adoles-
cente deixou cair o seu 
celular. No aparelho ha-
via uma foto do menor, 
o que facilitou a identifi-
cação.  METRO CAMPINAS

A promotoria do Gaeco 
(Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado) do MP (Minis-
tério Público) comprovou 
ontem a extorsão come-
tida por policiais para fa-
zer vistas grossas ao tráfi-
co de drogas na região do 
São Fernando, em Campi-
nas. A informação foi pas-
sada pelo promotor Amau-
ri Silveira Filho, após ouvir 
por três horas Flaviano Li-
ma de Oliveira, conhecido 
como Aquiles e que é sócio 
de Wanderson de Paula Li-
ma, o Andinho; e Carlos Al-
berto Silva, o Frango, res-
ponsável por armazenar e 
preparar as drogas.

Os depoimentos inte-
gram as investigações do 
MP que resultaram na pri-

são de 13 agentes do De-
narc (Departamento Es-
tadual de Repressão ao 
Narcotráfico) de São Paulo 
e da Polícia Civil de Cam-
pinas. Os policiais são sus-
peitos de extorquir e tortu-
rar criminosos.

Do total de presos, no-
ve policiais continuam na 
cadeia. Três deles – Daniel 
Bazzan, Silvio Videira e 
Leonel Rodrigues Santos – 
estavam foragidos, mas se 
entregaram na última ter-
ça-feira. Outros quatro poli-
ciais foram soltos por falta 
de provas.   METRO CAMPINAS

Investigação. Promotoria ouviu ontem 
dupla que integrava o bando de Andinho

Flaviano Lima de Oliveira, conhecido como Aquiles, é sócio de Andinho e depôs ontem no Ministério Público |METRO

MP diz que depoimentos 
comprovam extorsão 

Sequestros de familiares amedrontam vigias | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

13
policiais foram presos.
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Prêmio. Escola Voluntária 
anuncia os 10 finalistas
O apresentador Marcelo Tas 
anunciou ontem as 10 esco-
las finalistas da 13ª edição 
do Prêmio Escola Voluntá-
ria, promovido pela Rádio 
Bandeirantes em parceria 
com a Fundação Itaú Social. 

Nesta edição, foram 
mais de 500 inscrições de 
instituições de ensino que 
abrem espaço ao voluntaria-
do entre o 9º ano do ensino 
fundamental e o 3º ano do 
ensino médio. Escolas de 10 
Estados participaram nesta 
edição.

Durante os meses de 
agosto e setembro, estudan-
tes das escolas finalistas re-
ceberão a visita de uma 
equipe da Rádio Bandei-
rantes, que vai orientá-los 

a produzir uma reportagem 
de rádio sobre o projeto so-
cial que desenvolvem. Este 
material será veiculado na 
programação da emissora. 

Os projetos vencedores 
serão conhecidos em um 
evento no dia 12 de novem-
bro. As escolas campeãs re-
ceberão prêmios em dinhei-
ro. Um educador também 
será premiado.

Os projetos das escolas 
finalistas incluem a produ-
ção de poesias em braile pa-
ra deficientes visuais e a fa-
bricação de cosméticos e 
produtos de limpeza no la-
boratório de química, além 
de diversas outras ações so-
lidárias junto às comunida-
des.  METRO

Marcelo Tas anunciou escolas finalistas | DIVULGAÇÃO

Colégio Estadual Rubem 
Nogueira, de Serrinha, 
na Bahia.  

Escola Estadual Antonio 
Ferreira Barbosa, de 
Iturama, em Minas Gerais.

Escola Girassol, de 
Engenheiro Beltrão, 
no Paraná

Colégio Cruzeiro (unidade 
centro), do Rio de Janeiro

Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Reinaldo 
Cherubini, de Nova Prata, 
no Rio Grande do Sul

Colégio Maria Imaculada, 
de Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul

Escola de Educação Básica 
Prof. Mansueto Boff, de 
Concórdia, em 
Santa Catarina

Colégio Marista Nossa 
Senhora da Glória, 
de São Paulo

ETEC de Tiquatira, 
em São Paulo

Escola Estadual Paulo 
Virgínio, de Cunha, no 
interior de São Paulo

Finalistas

Um novo protesto contra  
os governadores Geraldo 
Alckmin (SP) e Sergio Ca-
bral (RJ) terminou em con-
fronto com a PM. Pelo me-
nos três pessoas foram 
detidas e uma ficou ferida. 
Avenidas foram bloquea-
das, deixando os motoris-
tas em pânico e comércios 
foram fechados.

O ato reuniu cerca de 
300 pessoas. Em vez de ir 
ao Palácio dos Bandeiran-
tes, sede do governo esta-
dual, os manifestantes se 
reuniram na frente da se-
de Prefeitura de São Paulo, 
no viaduto do Chá, por vol-
ta das 17h.

O grupo levava faixas 
pedindo o esclarecimen-
to do desaparecimento do 
pedreiro Amarildo, na Ro-
cinha, no Rio, e contra o 
governador paulista. Os 
manifestantes pedem o es-
clarecimento a respeito de 
uma investigação do Mi-

nistério Público que apon-
ta um esquema de paga-
mento de propina para 
compra de trens. 

Por volta das 19h, eles 
fecharam uma pista da 23 
de Maio. Depois, os mani-
festantes bloquearam par-
cialmente a Brigadeiro 
Luís Antônio e a Paulista.  
Um pequeno grupo tentou 
depredar uma drogaria. A 
PM interveio e deteve três 
pessoas. Os policiais foram 
cercados e atacados com 
pedras para que os detidos 
fossem soltos.  

Os muros do Center 3 
foram pichados e vidros de 
agência bancária apedreja-
dos. Após o confronto, os 
manifestantes desceram a 
rua Augusta em direção ao 
78o DP, para onde os deti-
dos foram levados.  METRO

Manifestação. Grupo de 300 pessoas 
fechou a 23 de Maio e a Paulista. Vândalos 
lançaram pedras contra bancos e picharam 
muros. Pelo menos 3 foram detidos 

Mais um 
protesto 
acaba em 
confronto

Manifestantes em protesto ontem | ROCHA LOBO/FUTURA PRESS

A segunda fase do julgamen-
to do massacre do Carandi-
ru deve terminar hoje. Estão 
sendo julgados 25 policiais 
militares, acusados por 73 
mortes no segundo andar.

Ontem,  foi ouvido o úl-
timo réu, o tenente-coro-
nel Salvador Modesto Ma-
dia. Ele admitiu que seus 

homens atiraram nos pre-
sos, mas defendeu que não 
é possível matar  tanta gen-
te em 15 minutos. “Foi a 
maior adrenalina da minha 
vida”, afirmou ele ao juiz 
Rodrigo Camargo. “O se-
nhor pensa que voltei para 
casa feliz e tomei um copo 
de sangue?”, disse.   METRO

Carandiru. Julgamento 
deve terminar hoje

HENRIQUE
BEIRANGÊ 
METRO SÃO PAULO
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DILMA COBRA MINISTROS 
QUE TÊM BAIXO RENDI-
MENTO. Com medo de 
perder votações impor-
tantes no Congresso, a 
presidente Dilma cobrou 
dedicação integral dos 
ministros, sobretudo do 
petista Pepe Vargas (De-
senvolvimento Agrário) 
e do peemedebista Antô-
nio Andrade (Agricultu-
ra), detentores dos piores 
rendimentos no empe-
nho de emendas parla-
mentares. As pastas re-
cordistas na liberação 
dos recursos são Saúde, 
Cidades, Turismo e Inte-
gração Nacional. 

PRESTANDO CONTAS. Em 
reunião no Palácio da 
Alvorada, os ministros 
apresentaram relatório 
da execução das emen-
das relativas ao Orçamen-
to deste ano.

RITMO LENTO. O Ministé-
rio da Educação, do que-
ridinho de Dilma, Aloizio 
Mercadante (PT-SP), tam-
bém apresentou atraso 
no empenho das emen-
das.

QUIMIOTERAPIA. Minis-
tros que participaram da 
reunião com a presiden-
te Dilma dizem que foi 
como uma “quimiotera-
pia seca”, com foco dire-
to nos problemas. 

PARECE DESAFORO. Embai-
xador dos EUA no Brasil, 
Thomas Shannon, afir-
mou à ANSA que as re-
lações de seu país com 
Brasil são excelentes e 
“estão crescendo em um 
ritmo impressionante”. A 
declaração foi dada sema-
nas após esta Coluna re-
velar base de espionagem 
da NSA e CIA em Brasília.

NOVO EMBAIXADOR. Após 
integrar o staff da cam-
panha do embaixador 
Roberto Azevêdo para a 
diretoria-geral da Orga-
nização Mundial do Co-
mércio, Ruy Pereira será 
embaixador em Caracas, 
posto importante e desa-
fiador.

CORAÇÃO PARTIDO. Ex-
-namorada do ex-minis-
tro José Dirceu, condena-
do no mensalão, Evanise 
Santos peregrina no Ca-
minho de Santiago, na 
Espanha. Sua página no 
Facebook tem várias cita-
ções sobre o amor e a so-
lidão.

 COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
 WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

 PODER SEM PUDOR
Só mesmo cutucando

Henrique Hargreaves era 
o influente ministro de 
Itamar Franco quando, 
certa madrugada, circu-
lou que ele havia mor-
rido. Uma repórter ami-
ga ligou para sua casa. 
Atendeu a mulher, ho-
je dona de butique em 
Brasília:
- E aí, tudo bem?
- Tudo bem, mas já é 

meio tarde, não acha?
- Desculpe, mas é que es-
tão dizendo que o minis-
tro morreu...
A sra. Hargreaves reagiu 
com surpreendente bom 
humor:
- Olha, ele está aqui do 
meu lado, aparentemen-
te vivo. Mas vou dar uma 
cutucadinha para ver se 
está tudo em ordem...

 “PRECISAMOS 
DEIXAR DE SER 
REFÉNS DESSA 

AÇÃO.”
MINISTRO DO STF, GILMAR MENDES, 

SOBRE O JULGAMENTO DO MENSALÃO

Política

José Dirceu
| ELZA FIUZA / AGENCIA BRASIL

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

A Câmara dos Deputados de-
ve votar na semana que vem 
um pacote de medidas que 
afrouxa a legislação eleitoral 
no país. Chamada de “minir-
reforma eleitoral”, a propos-
ta diminui punições a par-
tidos e candidatos, derruba 
restrições a doações, e limita 
a ação do Judiciário e do Mi-
nistério Público.

O texto altera quase todo 
o sistema eleitoral. A fisca-
lização das campanhas, por 
exemplo, será limitada aos 

aspectos formais da docu-
mentação, sendo proibidas 
ações que “interfiram na au-
tonomia dos partidos”. Ho-
je, a Justiça Eleitoral exami-
na a prestação de contas dos 
partidos e atesta se ela cor-
responde à movimentação 
financeira. A punição para 
candidatos será reduzida. 
Uma dos artigos diz que o 
candidato não será respon-
sabilizado por crime prati-
cado por integrante de sua 
campanha.  METRO BRASÍLIA

Câmara. Proposta afrouxa 
fiscalização de campanha

O projeto de lei que obriga 
hospitais do SUS (Sistema 
Único de Saúde) a atender 
vítimas de violência sexual 
foi sancionado ontem pela 
presidente Dilma Rousseff. 
O anúncio foi feito pelo mi-
nistro da Saúde, Alexandre 
Padilha.

O projeto determina, en-
tre outras coisas, que os 
hospitais forneçam às mu-
lheres abusadas serviço de 
profilaxia da gravidez, ou 
seja, a “pílula do dia seguin-
te”, alvo de polêmica entre 
os religiosos. O remédio evi-
ta a fecundação do óvulo 
em até 72 horas após a re-
lação sexual, mas não inter-
rompe uma gestação.  

A lei entrará em vigor 
em 90 dias, mas Padilha in-
formou que, “se uma vítima 
de violência sexual for ama-
nhã a um hospital, o hospi-
tal já tem que cumprir to-
das essas recomendações” 
por causa da portaria que 

está em vigor desde 2008. 
Depois de a lei começar a 
valer, os hospitais deverão 
ser questionados de manei-
ra mais intensa.

Outro projeto também 

será encaminhado ao Con-
gresso para correções a fim 
de esclarecer que a profila-
xia da gravidez não signi-
fica aborto. O conceito de 
violência sexual também so-

frerá mudanças.
De acordo com a atual le-

gislação, em caso de gravi-
dez resultante de estupro, 
a vítima pode abortar, me-
diante assinatura de um do-
cumento no hospital. 

Com a nova lei, as víti-
mas também terão direito 
a diagnóstico e tratamen-
to de lesões no aparelho ge-
nital, amparo psicológico, 
tratamento de doenças se-
xualmente transmissíveis e 
acesso a informações sobre 
seus direitos legais. 

Entidades religiosas pe-
diram veto ao inciso sobre 
a “pílula do dia seguinte”, 
alegando que o termo abre 
brecha para médicos reali-
zarem aborto. O ministro 
da Secretaria-Geral da Pre-
sidência, Gilberto Carvalho, 
rebateu dizendo que o pro-
jeto diminui a incidência de 
aborto, por determinar que 
a profilaxia seja aplicada 
“na hora”.  METRO

Saúde. Presidente Dilma Rousseff sancionou ontem projeto de lei que obriga hospitais 
do SUS a fornecer imediatamente pílula do dia seguinte a mulheres abusadas sexualmente

Alexandre Padilha, ministro da Saúde | PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Vítima de estupro 
terá direito a ‘pílula 
do dia seguinte’

Os recursos apresentados 
pela defesa dos 25 conde-
nados do mensalão come-
çarão a ser julgados no dia 
14 de agosto. Os recursos 
poderão, no máximo, redu-
zir a pena.

Mesmo que os ministros 
derrubem o recurso, é re-
mota a possibilidade de o 
condenado ser encaminha-
do diretamente para a pri-
são. A tendência é a de que 
seja aberto um novo pra-
zo de cinco dias, a partir da 
publicação do acórdão da 
decisão, para que os advo-
gados entrem com um no-
vo recurso, que deverá ser 
novamente analisado em 
plenário.

O caso de referência de-
verá ser o julgamento do 
deputado Natan Donadon 
(sem partido-RO). Condena-
do a 13 anos, 4 meses e 10 
dias por corrupção, o parla-
mentar só foi preso depois 

de apresentar três embar-
gos à decisão. O presidente 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal), ministro Joaquim 
Barbosa, já alertou aos ad-
vogados que não aceitará 
‘litigância de má-fé’, ou se-
ja, uso de instrumentos ju-
rídicos para adiar o cumpri-
mento da pena.

O ministro do STF, Celso 
de Mello disse ontem acre-
ditar que o julgamento le-
vará, no máximo, um mês, 
apesar do grande volu-
me de recursos apresenta-
dos pelas defesas dos réus. 

 METRO BRASÍLIA

Mensalão. Recursos 
serão julgados dia 14

26
embargos de declaração 
foram apresentados ao STF 
pelos 25 condenados no 
julgamento do mensalão.
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A Acic (Associação Comer-
cial e Industrial de Campi-
nas) não está otimista com 
o Dia dos Pais deste ano. Se-
gundo o economista da as-
sociação, Laerte Martins, o 
crescimento previsto é de 
apenas 3,5% – o pior dos úl-
timos sete anos. Em 2012 
houve um acréscimo de 6% 
nas vendas em relação ao 
ano anterior.

“A economia diminuiu 
seu ritmo. Hoje temos um  
endividamento maior da 
população, a inadimplência 
está alta, assim como a in-
flação. Tudo isso influencia 
para baixo as vendas”, disse.

O Dia dos Pais é a 5ª da-
ta do ano que mais aquece 
o mercado. O preço médio 
do presente, segundo o eco-
nomista, será bem próximo 
ao de 2012. “No ano passado 
o valor foi de R$ 100 e este 

ano não deve ultrapassar os 
R$ 105”, afirmou.

Na região, a projeção é 
semelhante: em 2012 o co-

mércio movimentou R$ 
176 milhões e este ano o 
valor deve chegar a R$ 183 
milhões. 

Os presentes mais procu-
rados  deverão ser calçados,  
peças de vestuário e eletroe-
letrônicos.  No último caso, 
estão principalmente celu-
lares e Ipads.

Comércio aberto
Na sexta-feira e no sábado – 
09 e 10 de agosto –  o comér-
cio da cidade funcionará em 
horário especial. Nos dois 
dias o consumidor poderá ir 
às compras entre 8h e 20h.  

Desaceleração. Associação prevê crescimento de 3,5% nas vendas em relação a 2012, 
o pior índice em sete anos. Movimentação no comércio local deve ser de R$ 125 milhões

Expectativa engloba vendas desde o começo do mês | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO

Acic projeta pior Dia 
dos Pais em 7 anos

5%
deve ser o crescimento no preço 
médio do presente.

CARLOS 
GIACOMELI 
METRO CAMPINAS

O dólar comercial subiu on-
tem 0,85%, para R$ 2,302 na 
venda, emendando a quin-
ta alta seguida. É a primei-
ra vez desde 31 de mar-
ço de 2009, quando valia 
R$ 2,319, que a divisa fecha 
acima de R$ 2,30.

O impulso veio mais 
uma vez de dados positi-
vos sobre a economia dos 
EUA que alimentaram ex-
pectativas sobre o estímu-
lo monetário no país ser 
reduzido em breve. On-
tem, foi divulgado que o 
número de norte-america-
nos que entrou com novos 
pedidos de auxílio-desem-
prego caiu à mínima de 5 
anos e meio e que o cres-
cimento da indústria ace-
lerou para seu maior nível 
em dois anos. 

Desta vez, o Banco Cen-
tral brasileiro não atuou no 
mercado, como o fez na úl-
tima alta do dólar.

 METRO CAMPINAS

Em alta. Dólar 
fecha acima 
de R$ 2,30

Mercado. Preço 
de imóvel sobe 
mais que o 
dobro da inflação 
Em julho, o preço anun-
ciado do m2 de imóveis re-
petiu o aumento de 1,1% 
de junho e acumula uma 
alta de 7,3% neste ano. Es-
sa variação, medida pelo 
índice FipeZap em 16 ci-
dades, é mais de duas ve-
zes superior à inflação 
projetada entre janeiro e 
julho, de 3,2%. A média 
nacional de preços ficou 
em R$ 6.900.

Segundo Priscila Fer-
nandes Ribeiro, econo-
mista da Fipe (Fundação 
Instituto de  Pesquisas 
Econômicas), os preços 
têm sido impulsionados, 
principalmente, pelos in-
vestimentos em infraestru-
tura para atender à deman-
da de eventos como a Copa 
do Mundo de 2014. “Fato-
res como acesso ao metrô, 
por exemplo, acabam in-
fluenciando o preço.”

Das 16 cidades pesqui-
sas, 11 tiveram aceleração 
na alta de preços em rela-
ção a junho. “Isso não sig-
nifica que eles  vão conti-
nuar subindo no mesmo 
ritmo”, diz a economista.  

Para ela, os preços po-
dem ter sofrido impacto 
do aumento da procura 

por imóveis no período fé-
rias. Além disso, avalia, o 
mercado de trabalho vem 
dando sinais de  desaque-
cimento. “É difícil prever 
o que vai acontecer. Há 
um desaquecimento da 
economia. Por outro lado, 
temos investimentos pú-
blicos em infraestrutura”, 
diz Priscila. 

Curitiba teve a maior 
alta no mês (3,7%), impul-
sionada pelos bairros de 
Água Verde e Bigorrilho. 
Por outro lado, Belo Hori-
zonte foi a única a regis-
trar queda no preço do m2, 
de 2,4%.

Nos últimos 12 meses, 
além de Curitiba (19,6%), 
os destaques são Rio de 
Janeiro (15,4%), Niterói 
(14,0%), São Paulo (13,9%) 
e Porto Alegre (13,3%), 
com as maiores altas.

Os valores médios do 
m2 em julho ficaram en-
tre R$ 9.424 (Rio) e R$ 
3.646 (Vila Velha). Em 
São Paulo, o preço che-
gou a R$ 7.361, sendo que 
o m2 em Vila Nova Con-
ceição, o bairro mais ca-
ro da capital, superou os 
R$ 13.000 em julho. 

 METRO

EM ALTA Variação do valor dos imóveis

MÉDIA NACIONAL

RIO DE JANEIRO 

BRASÍLIA

SÃO PAULO 

NITERÓI

RECIFE  

FORTALEZA   

BELO HORIZONTE

SÃO CAETANO DO SUL

FLORIANÓPOLIS  

PORTO ALEGRE

CURITIBA

SANTO ANDRÉ

SALVADOR 

VITÓRIA 

SÃO BERNARDO DO CAMPO

VILA VELHA 

7,3%

9,3%

1,4%

7,3%

6,2%

7,4%

7,5%

1,8%

4,5%

8,1%

6,9%

18,5%

6,3%

7,1%

10,1%

4,8%

7,1%

6.900
9.424

8.437
7.361

6.837
5.497

5.108
5.037
4.940
4.746
4.542
4.374
4.347
4.267
4.234
4.116

3.646

12,0%

15,4%

0,1%

13,9%

14,0%

10,9%

7,9%

4,9%

9,3%

9,1%

13,3%

19,6%

10,5%

12,7%

 9,9%

10,5%

7,9%

DE JANEIRO
A JULHO

12
MESES

PREÇO DO M2

EM JULHO, EM R$

FONTE: FIPEZAP

0,85%
foi a valorização registrada 
pela divisa norte-americana no 
pregão de ontem. Foi a quinta 
alta consecutiva da moeda.
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Após quase 40 dias de espera 
em uma área de trânsito de 
um aeroporto de Moscou, Ed-
ward Snowden obteve o asi-
lo temporário da Rússia. O 
jovem, que delatou o progra-
ma de espionagem do gover-
no americano, recebeu os do-
cumentos que lhe permitem 
ficar por até um ano no país.

“Agradeço à Federação 
Russa por me conceder asi-
lo, de acordo com suas leis e 
obrigações internacionais”, 
disse Snowden, segundo o 
site WikiLeaks.

A televisão estatal russa 
mostrou o rapaz saindo do ae-
roporto com uma mochila e 
uma camisa azul. Seu advoga-
do, Anatoly Kucherena, disse 
que ele ficará hospedado na ca-
sa de expatriados americanos.

Ao longo das últimas sema-
nas, os Estados Unidos pres-
sionaram o governo russo pa-
ra enviar Snowden de volta a 
seu país natal. Lá, ele enfren-

taria acusações criminais, in-
cluindo por espionagem e pe-
la divulgação dos programas 
de monitoramento da NSA 
(sigla em inglês para Agência 
Nacional de Segurança).

A Casa Branca disse estar 
“extremamente decepcio-
nada” com a decisão russa 
e ameaçou cancelar um en-
contro bilateral entre os dois 
presidentes, previsto para se-
tembro (leia ao lado).

Condições
O advogado de Snowden 
disse que a concessão do asi-
lo foi feita após a promessa 
de Snowden de interromper 
a divulgação de dados sigilo-
sos dos EUA.

Segundo Kucherena, uma 
das prioridades do america-
no será arranjar um empre-
go. Há diversas empresas 
interessadas, entre elas, a 
VKontakte, a versão russa do 
Facebook.   METRO

Diplomacia. Delator do programa de espionagem do governo americano poderá ficar no país 
por até um ano. EUA se disseram ‘extremamente decepcionados’ e ameaçaram retaliação

Advogado do ativista expõe documento concedido a seu cliente | MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Rússia concede asilo 
a Edward SnowdenEm uma decisão inédita con-

tra o ex-premiê italiano Silvio 
Berlusconi, o Tribunal Supre-
mo da Itália manteve a sen-
tença de um ano de prisão no 
caso em que o político foi acu-
sado de evasão fiscal. A Corte, 
porém, devolveu à instância 
inferior a decisão sobre a ine-
legibilidade de Berlusconi.

O magnata italiano já foi 
processado 34 vezes, mas es-
sa foi a primeira condena-
ção inapelável. Assim que 
saiu o veredicto, Berlusconi 
o classificou como “comple-
tamente infundado” e pro-
meteu trabalhar por uma re-
forma no Judiciário.

Mesmo com o resultado, 
Berlusconi, 76, não deve ir 

para a cadeia, mas sim cum-
prir prisão domiciliar ou ser-
viços comunitários.

Aliados políticos do ex-
-premiê afirmaram que a de-
cisão não vai prejudicar o go-
verno.  METRO COM AGÊNCIAS

Sem apelação. Supremo 
mantém pena de Berlusconi

No dia seguinte à aprovação, 
pelos deputados, do projeto 
que legaliza a venda e a produ-
ção de maconha no Uruguai, 
o presidente do país voltou a 
defender a proposta. Segun-

do José Mujica, a lei ajudará a 
“combater o narcotráfico.”

“Trata-se de uma regula-
ção, não de um oba-oba”, ar-
gumentou, ao jornal uru-
guaio “El País”.  METRO

Uruguai. Legalização 
não será um ‘oba-oba’

Ex-premiê diz que sentença é
“completamente infundada”

ALESSANDRO BIANCHI/ARQUIVO/REUTERS
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The Gossip

Banda cancela 
show no país 
pela 3ª vez

O grupo liderado por Beth 
Ditto (foto), que tocou por 
aqui no ano passado, não 

se apresenta mais no dia 27 
em São Paulo. A devolução 
do valor dos ingressos se 
dará no local da compra e 

pelo tel.: 4003-1212. 

“Billy Elliot” foi a primeira in-
cursão do então diretor tea-
tral Stephen Daldry em lon-
gas-metragens. A história do 
filho de um minerador que 
encontra na dança a chance 
de mudar a própria vida sur-
preendeu o estreante ao ren-
der três indicações ao Oscar e 
três BAFTA. Foi aí que surgiu 
a ideia de inverter as mídias 
e adaptar a trama aos palcos. 
A montagem britânica chega 
hoje ao Brasil para uma curta 
temporada.  METRO

Cena do musical que estreia hoje em 
São Paulo | AMY BOYLE/DIVULGAÇÃO 

Espetáculo. 
Tudo por 
um sonho

No Credicard Hall (av. das 
das Nações Unidas, 17.955, 
tel.: 4003-5588). De ter. a 
sex, às 21h; sáb., às 16h e 
21h; dom., às 15h e 20h. De 
R$ 50 a R$ 280. Até 18/8.

Serviço

Ele só queria uma vida tran-
quila. Aposentado da CIA, o 
ex-agente Frank Moses (Bru-
ce Willis) planejava jantar 
em casa e ter ternos momen-
tos de amor ao lado de Sarah 
Ross (Mary-Louise Parker), 
mas, com cinco minutos de 
filme, Marvin Boggs (John 
Malkovich) já aparece para 
acabar com o sossego.

É assim, em ritmo de 
ação e comédia, que começa 
“RED2 – Aposentados e Ain-
da Mais Perigosos”, nova sa-
ga dos velhinhos assassinos, 
inspirada na HQ de mesmo 
nome, que estreia hoje.

Dirigido por Dean Pari-
sot, o longa mostra o trio 
viajando a Paris, Londres e 
Moscou atrás da Nightsha-
de – um dispositivo nuclear 
que pode matar milhões de 
pessoas se cair em mãos er-
radas – e também do pro-
fessor Edward Bailey (An-

thony Hopkins), que pode 
ajudar a desativar a bomba.

Para isso, os agentes re-
petem a parceria com Vic-
toria (Helen Mirren) e con-
tam com a participação 

de uma antiga paixão de 
Frank, a russa Katja (Cathe-
rine Zeta-Jones).

Como no primeiro filme, o 
enredo é elaborado de modo 
que a ação e o humor sejam 

intercalados na medida certa, 
como nas HQs. Ponto positi-
vo para uma história que, em 
muitos momentos, beira o ab-
surdo, mas agrada o especta-
dor mesmo assim.  METRO

Estreia hoje. Personagem deixa aposentadoria de lado e combate novos terroristas em “RED2”

Mary-Louise Parker, Bruce Willis e John Malkovich em “RED2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos” | DIVULGAÇÃO

Diversão na 
terceira idade
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As arestas entre os músi-
cos da Orquestra Sinfôni-
ca Municipal e a Prefeitura 
de Campinas parecem ter 
sido aparadas. Ney Carras-
co, secretário de Cultura, 
fez, ontem à tarde, no Pa-
ço Municipal, o anúncio da 
nova temporada da Sinfô-
nica, prevista para o perío-
do de agosto a dezembro, 
e selou a paz com os músi-
cos. Às vésperas do concerto 
do grupo com Chitãozinho 
e Xororó, em virtude da co-
memoração pelos 239 anos 
da cidade, as cobranças por 
melhorias nas condições de 
trabalho quase desencadea-
ram uma paralisação nas 
apresentações.

Buscando a reaproxima-
ção da Sinfônica com o po-
vo de Campinas, Carrasco 
esclareceu que algumas rei-
vindicações dos músicos fo-

ram atendidas. Além das 
cem cadeiras ergonômicas 
encomendadas, a Secretaria 
de Cultura trabalha formas 
para atrair mais público 
aos concertos de sexta-fei-
ra no Castro Mendes, local 
que continuará recebendo o 
grupo no segundo semestre. 
“Abaixamos os preços dos 
ingressos para professores e 
alunos da rede pública. Mas 
a questão principal é o afas-
tamento do público campi-
neiro. Vamos trabalhar para 
que a Sinfônica readquira a 
importância que tinha há 
20 anos”, prometeu. 

 Apesar das “cobranças 
históricas”, como definiu 
Carrasco, os salários dos in-
tegrantes da orquestra não 
serão reajustados.

Segundo o secretário, a 
prefeitura estuda formas 
para que o galpão do Barra-

cão de Lemos, no Centro, re-
ceba os ensaios da Sinfôni-
ca em breve. O término da 
obra, no entanto, é uma in-
cógnita. “Não temos como 
fazer isso de repente. A obra 
leva cerca de dois anos”, 
explicou. 

Orçada entre R$ 200 mil  
e R$ 250 mil – sem os gas-
tos fixos, como salários dos 
músicos –, a nova tempora-
da da Sinfônica prevê, além 
das costumeiras apresenta-
ções no Castro Mendes aos 
finais de semana, concertos 
em Campos do Jordão e no 
Teatro São Pedro, em São 
Paulo.   METRO CAMPINAS

Segundo semestre. Após reivindicações no mês passado, programação de orquestra campineira é apresentada na tarde de ontem

Programação anunciada pelo maestro Victor Hugo Toro prevê apresentação em  Campos do Jordão | DIVULGAÇÃO

‘Em paz’, Sinfônica inicia 
nova temporada em agosto

38 
concertos estão previstos para o 
segundo semestre.

Teatro infantil
‘Filhotes da Amazônia’. Dois 

coletivos teatrais da cena artística 
participam do Teatro Infantil do Instituto 
CPFL|Cultura, em Campinas, neste mês. 
No domingo, o público poderá conferir a 
Cia. Pia Fraus com o espetáculo “Filhotes 
da Amazônia”, com sessões às 10h e às 
11h30.A ideia central da produção é a 
relação dos pais com seus filhotes, tanto 
entre os animais como entre os seres 
humanos, mostrando a proximidade 
existente nas relações entre pais e filhos 
de qualquer espécie. Os quadros do 
espetáculo apresentam histórias que 
revelam diferentes facetas a partir dessa 
situação. A peça começa com uma 
família indígena, cujo chefe contará aos 
pequenos indiozinhos diversas lendas e 
contos sobre animais. Assim, passam 
pelo palco esquetes com diversos tipos 
de bichos, divididas em três planos: o ar 
(com os pássaros), os rios (com peixes, 
piranhas e sapos) e a terra (onças, quatis, 
preguiças, macacos, entre 
outros).  Instituto CPFL Cultura, na 
Chácara Primavera. Domingo, a partir 
das 10h. Entrada gratuita e por ordem 
de chegada. 

Show
‘Tributo ao Violão’. O projeto 

“Tributos” foi criado por Guido Barella, com 
intuito de promover a cultura musical na 
cidade de Valinhos. Com uma linguagem 
simples, conteúdo autoexplicativo e de fácil 
entendimento, o objetivo do projeto é levar 
ao grande publico a essência e a 
importância da cultura musical, focada em 
suas várias vertentes, tendo como base o 
diálogo entre as artes para fornecer uma 
visão geral e mais abrangente possível 
sobre as diferentes maneiras de enxergar o 
mundo através de um instrumento. 
Principalmente focado na música 
instrumental e erudita com ênfase em 
grandes compositores, a série “Tributos” 
tem início com o concerto “Tributo ao 
Violão”.  O concerto será uma homenagem 
ao violão em toda sua grandeza. Serão 
utilizados diferentes meios de linguagem 
durante o evento, tais quais vídeos, áudio, 
artes plásticas, ilustrações, fotografias e 
textos, para levar todo conteúdo ao 
público, de uma maneira simples e 
interativa, e trará a apresentação do 
premiado violonista Fabio Lima, que 
atualmente faz mestrado em violão erudito 
na Royal Academy of Music em Londres, 
Inglaterra. Câmara Municipal de Valinhos. 
Sábado, a partir das 20h. Evento gratuito. 

Samba
Embaixada da Concórdia na Casa 

São Jorge. O grupo Embaixada da 
Concórdia reedita as antigas rodas de 
samba na noite de domingo, na Casa São 
Jorge, local que se consagrou por 
receber artistas de gêneros variados. Os 

preços para a apresentação vão de R$ 7 a 
R$ 10.   Avenida Santa Isabel, 655, 
Barão Geraldo. 

Teatro
‘O Casamento Caipira de Simão e 

Marieta Pelo Próprio Santo Antônio’. É 
pela história de um casamento caipira 
teatral e engraçado, regado com muita 
música e dança, que o mestre Valdeck de 
Garanhuns se apresenta com seu teatro 
de mamulengos. Diferente dos 
casamentos comuns, o casório de Simão 
e Marieta é oficializado pelo próprio 
Santo Antônio. Muita música, dança, 
graça e alegria envolve esse espetáculo 
de mamulengos que faz a plateia rir e 
participar plenamente de toda 
brincadeira. Com mestre Valdeck de 
Garanhuns.  Amanhã, a partir das 16h, 
no Espaço Arena do Sesc Campinas. A 
entrada é livre para todas as idades. 
Evento gratuito

O Metro indica

A Feira Artesanatos do Mun-
do, que acontece pela pri-
meira vez em Campinas, 
traz à cidade cerca de 60 ex-
positores que promovem 
o trabalho artesanal de di-
versos lugares do mundo. 
O evento começa hoje e vai 
até o dia 11 deste mês.

Artesãos de países como 
Indonésia, Rússia, Grécia, 
Síria, Tunísia, Itália, Equa-
dor, Senegal, Egito e Pa-
quistão, além do Brasil (há 
representantes de oito esta-
dos diferentes), apresentam 
peças de decoração, utilitá-
rios, roupas, acessórios, bi-
juterias, entre outros obje-
tos artesanais. 

Os estandes da feira ex-
põem um painel explicativo 
sobre a história do artesana-
to típico das localidades, as-
sim como as curiosidades 
culturais. O objetivo é va-
lorizar o trabalho artesanal 
de cada região e estimular 
a curiosidade e a admiração 
dos visitantes em relação 
aos costumes e cultura dos 
países e estados presentes.

Instalada no Shopping 
Iguatemi, a feira está aber-

ta todos os dias. De segunda 
a sábado, a visitação acon-
tece das 14 às 22h. Aos do-
mingos, a mostra vai das 12 
às 20h. As entradas têm pre-
ços que vão de R$ 3 a R$ 6. 
Crianças de até 12 anos não 
pagam.    METRO CAMPINAS

Diversidade cultural é uma das 
marcas da feira | DIVULGAÇÃO

Artesanato. Feira em 
Campinas recebe peças 
de artistas estrangeiros

60
expositores participam da Feira 
Artesanatos do Mundo.
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Sua comunicação estará mais inten-
sa, o que será positivo para tratar assuntos especiais. Evite for-
çar temas desnecessários nas relações. 

O momento é propício para valorizar 
suas crenças e também atividades que sirvam como terapia para 
recarregar suas energias.

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Nas relações estará com mais tendências 
do que o habitual a dizer o que pensa. É até positivo, desde que 
seja cuidadoso para não magoar.

Interagir diante de situações sociais fará 
muito bem para amenizar recentes desgastes da rotina. Isola-
mento não combina com leoninos.

Sua rotina é propensa a novas respon-
sabilidades. Será importante a persistência para se adaptar com 
algumas situações e convivências. 

Período especial para refletir e 
perceber o quanto compensa manter ou se desfazer de relaciona-
mentos. Decisões marcarão a vida afetiva.   

Tendências para se dedicar a 
novos procedimentos no trabalho. Mais gestos prestativos sur-
preenderão paquera ou o par na vida afetiva. 

A divulgação de projetos estará fa-
vorecida. Momento indicado para atitudes mais afetuosas, algo 
que deve fazer sem receio na vida amorosa.

Tire proveito de problemas do passado 
como motivação. Nada de se deixar envolver por melancolias ou 
dramas por assuntos sem importância.   

Tendências a vivenciar relacionamentos 
de maneira mais intensa. Cuide para não intervir além do que 
deve em temas de quem convive.

Momento para mais cordialidade 
diante de pessoas as quais tem mais dificuldade de se relacionar. 
Aproximações serão mais surpreendentes.

Tendências para priorizar novas metas 
materiais. Período propício a expandir algum objetivo autôno-
mo que há tempos desejava. 

Massa:
 1 caixa de maria-mole 

sabor coco 
 1 garrafinha de leite de 

coco (200ml )
 ½ xícara (chá) de água morna
 1 lata de leite condensado 
 2 cxs. de creme de leite (400g) 
 50 g de coco ralado 

Cobertura:
 1 lata de leite condensado
 100 g de coco seco ralado 

(tostadinho)

INGREDIENTES
Modo de Preparo:
Dissolva a gelatina na 
água, em seguida aque-
ça no micro-ondas e colo-
que no liquidificador junto 
com o restante dos ingre-
dientes. Bata por 2 minu-
tos e transfira para assa-
deira redonda com furo 
central molhada com água. 
Leve para gelar por 4 ho-
ras ou de véspera. Em se-
guida desenforme e re-
gue com a cobertura. Para 
a cobertura, coloque em 
uma vasilha o coco e o lei-
te condensado, misture 
e derrame sobre o flan já 
desenformado.

Receita Minuto

DANIEL 
BORK
DANIEL.BORK@METROJORNAL.COM.BR

FLAN DE MARIA-MOLE
A maria-mole é uma clássica receita da doçaria brasilei-
ra. É feita com ingredientes muito simples como o açú-
car, claras de ovos, gelatina e coco ralado, mas que com-
binados entre si resultam em um gostoso marshmallow 
brasileiro. Daí partimos para a receita que ofereço aos 
amigos leitores nesta semana. Aproveitem!

Daniel Bork apresenta o programa Dia Dia de segunda a sexta às 8h, na Band

Metro Pergunta

Metro web

É mais vantajoso 
morar em metrópoles 
ou cidades menores?

Leitor fala

@MaranhaoAntonio
O trânsito e a violência assustam, mas, 
infelizmente, nem todos conseguem 
fugir das cidades grandes. O trabalho 
fala mais alto. 

@lopes_sfc
O custo de vida nas cidades grandes é 
altíssimo. Muitos renunciam ao dinhei-
ro para viver com mais tranquilidade.

@carlaperazzolo
As metrópoles oferecem as melho-
res oportunidades de emprego. Difí-
cil é suportar a parte negativa da cida-
de grande. 

Iluminação
Gostaria de alertar os responsáveis pe-
la iluminação de Campinas sobre a 
grande quantidade de lâmpadas quei-
madas na cidade (nos conjuntos de se-
máforos e nas indicações para pedes-
tres). Dia desses, tive que segurar a 
mão de uma idosa que estava atraves-
sando uma rua no Taquaral. O sinal es-
tava verde para os carros, mas a lâm-
pada que deveria sinalizar a cor estava 
queimada. A falha quase gera um aci-
dente no local.
FERNANDO ESMERIZ - CAMPINAS, SP 

Administração de Campinas
As matérias sobre os gastos indevidos 
em Campinas nos mostram como a ci-
dade tem sido administrada. Primeiro 
foi o superfaturamento de materiais 
de escritório, depois veio a história do 
“painel fantasma”. Onde vamos parar? 
MARIA LÚCIA OLIVEIRA - CAMPINAS, SP

São Paulo
A desorganização, a falta de sintonia 
entre elenco e técnico e um presiden-
te ultrapassado podem derrubar o São 
Paulo. A torcida tem que abrir o olho. 
ANDRÉ DUARTE - CAMPINAS, SP

 Para falar com a redação: 
leitor.camp@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@Jornal_MetroCPS
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Thiago Pereira comemora o bronze conquistado no Mundial de Barcelona | QUINN ROONEY/GETTY IMAGES

Indy

Castroneves: 
‘Quero o título 
mais do que todos’

Líder da temporada da 
Indy com 425 pontos, o 
brasileiro Helio Castrone-
ves, da Penske, está ani-
mado: “Quero o título 
mais do que todos.” No do-
mingo, ele tenta se man-
ter na dianteira em Ohio, 
nos EUA. O Bandsports 
transmite a corrida a par-
tir das 16h30.  METRO

Fórmula Truck

Categoria chega 
a Cascavel
A 6ª etapa da Fórmula 
Truck acontece no domin-
go, em Cascavel (PR). A 
Band transmite a prova a 
partir das 13h.  METRO

Copa do Mundo

Arenas já custam 
R$ 8 bilhões
Após a divulgação dos no-
vos reajustes do preço 
dos 12 estádios que foram 
construídos e dos que ain-
da estão em construção pa-
ra a Copa de 2014, ontem, 
o custo das arenas subiu 
para R$ 8 bi. 

O número é 285% maior 
que o anunciado pelo go-
verno federal em 2007, 
quando o Brasil foi escolhi-
do como sede do Mundial. 
Naquele ano, o preço dos 
estádios foi estimado em 
R$ 2,8 bilhões.

Até mesmo arenas que 
já foram entregues, como 
o Maracanã e o Mané Gar-
rincha  METRO RIO.

MMA

José Aldo defende 
cinturão dos penas 
Atual campeão dos penas 
(65,8 kg) do UFC, José Aldo 
tenta defender o cinturão 
pela quinta vez na edição 
163 do evento, amanhã, 
no Rio. Ele enfrenta o co-
reano Chang Sung Jung, 
conhecido como “Zumbi 
Coreano”.  METRO

Castroneves é o 
líder da temporada

STEVE SWOPE/TEAM PENSKE

Thiago 
completa 
a coleção
Só faltava a medalha em um 
Mundial para Thiago Pereira 
completar sua coleção, que 
tem 18 conquistas em Pan-
-Americanos (12 ouros, 6 pra-
tas e 6 bronzes) e uma prata 
nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres, em 2012. Não falta mais. 
Ontem, o nadador de Vol-
ta Redonda (RJ) ficou com o 
bronze na final dos 200m me-
dley no Mundial de Esportes 
Aquáticos, disputado em Bar-
celona, na Espanha.

 Ele cravou o tempo de 
1min56s30, apenas um cen-
tésimo atrás do japonês 
Kosuke Hagino. O ouro fi-
cou com o americano Ryan 
Lochte (1min54s98).

“Estou bastante feliz. 
Consegui a única medalha 
que faltava na minha carrei-
ra. Meu primeiro Mundial 

foi há dez anos [também em 
Barcelona]. Depois de tudo 
que passei, eu consegui es-
sa medalha”, disse Thiago, 
de 27 anos, que volta ho-
je às piscinas para nadar 
as eliminatórias dos 100m 
borboleta.

Outros resultados
O pódio de Thiago foi o úni-
co do Brasil. Nos 100m li-
vre, Marcelo Chierighini foi 
o 6º. O vencedor foi o austra-
liano James Magnussen. Já 
Etiene Medeiros ficou em 4º 
nos 50m costas. O ouro ficou 
com a a chinesa Jing Zhao.

A patir das 5h (de Brasí-
lia), Cesar Cielo tenta o tri-
campeonato mundial nos 
50m livre. Ele participa ho-
je das provas eliminatórias. 

 METRO

Bronze. Nadador fica em 3º nos 200 m 
medley no Mundial de Esportes Aquáticos
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Bayern vira e é campeão
O Bayern de Munique, do volante Schweinsteiger (foto), 
venceu ontem o Manchester City, de virada, por 2 a 1, e 
conquistou a Copa Audi diante de sua torcida no Allianz Arena. 
Müller e Mandzkuic marcaram para os alemães, enquanto 
Negredo fez o gol inglês |  STUART FRANKLIN/BONGARTS/GETTY IMAGES

O São Paulo mudou de ares 
para tentar melhorar a má 
fase, mas, até o momento, 
tudo o que conseguiu foi so-
mar duas derrotas à série 
negativa. Ontem, o Tricolor 
perdeu para o Milan por 1 a 
0 na decisão do 3º lugar da 
Copa Audi, em Munique, na 
Alemanha, e ampliou o je-
jum para 14 duelos.

A sequência, que já é a 
pior da história, carrega 
junto uma agravante: seis 

partidas sem gols tricolores. 
O último triunfo ocorreu so-
bre o Vasco – então treinado 
por Paulo Autuori – no dia 
29 de maio (vitória por 5 a 
1). O último gol, no dia 14 
de julho, em derrota por 3 a 
2 para o Vitória.

No sábado, a equipe tem 
nova oportunidade para 
derrubar as marcas: enfren-
ta o Benfica, às 15h45 (de 
Brasília) em Lisboa, pela Co-
pa Eusébio.   METRO

Aloísio lamenta chance perdida na Allianz Arena | ACTION IMAGES/ZUMA PRESS/FOTOARENA 

Tricolor perde de novo 
e jejum chega a 14 jogos

Amelia; Pacifico, Vergara (Lotti), 
Zaccardo e Emanuelson; Poli  

(Traore), Cristante, Nocerino e Petagna (Boateng); 
El Shaarawy (Kevin Boateng) e Niang (Constant). 
Técnico: Massimiliano Allegri

Denis; Douglas (L. Farias), Lucão, 
E. Silva (R. Toloi) e Reinaldo (J. 

Schmidt); R. Caio (Wellington), Maicon (Fabrício), Ganso 
(Jadson) e L. Evangelista (Osvaldo); Silvinho (Ademilson) 
e Aloísio (Roni ). Técnico: Paulo Autuori

1
0

•  Gol. Kevin Boateng aos 6 minutos do 2º tempo. 
• Arbitragem. Guenter Perl (ALE), auxiliado por Georg Schalk (ALE) e 

Michael Emmer (ALE)

MILAN

SÃO PAULO

Logo em sua segunda par-
tida pelo Barcelona, depois 
de ter estreado contra o Le-
chia Gdansk, terça-feira, em 
amistoso na Polônia, o ata-
cante Neymar se reencon-
trará com o Santos – clube 
que defendeu por dez anos.

O camisa 11 declarou 
ter muito carinho e grati-
dão pelo time da Vila Bel-
miro, mas, nem por isso, 

vai tirar o pé quando o ár-
bitro apitar o início do jo-
go, às 16h30, no Camp 
Nou, em Barcelona. 

“Para mim, será como 
jogar a final da Liga dos 
Campeões. Será uma parti-
da muito especial porque 
jogarei contra os meus ex-
-companheiros, só que de-
fenderei o Barça com todo 
orgulho”, afirmou o cra-
que, que prometeu uma 
“comemoração especial” 
caso faça um gol.

E será justamente dian-
te dos santistas que o time 
espanhol estreará a tão es-
perada dupla ofensiva for-
mada por Neymar e Messi. 

 METRO

Os santistas não esque-
cem a derrota por 4 a 0 
para o Barcelona na fina-
líssima da Copa do Mundo 
de Clubes da Fifa, em de-
zembro de 2011, que en-
terrou o sonho alvinegro 
de conquistar o planeta 
pela terceira vez.

O amistoso de hoje, vá-
lido pelo Troféu Joan Gam-
per, pode não ter o peso 

do último encontro, mas é 
a chance do Peixe lavar a 
alma.

Pelo menos esse é o pen-
samento de Neilton, prin-
cipal promessa do time: 
“Aquele é um jogo que não 
dá para esquecer. A torci-
da santista vai querer que 
a gente ganhe agora. Va-
mos dar o melhor para tirar 
aquela imagem que ficou de 
2011”, prometeu o novo ca-
misa 11.

Quando Santos e Barcelo-
na se enfrentaram no Mun-
dial, Neilton tinha 17 anos, 
ainda longe do time profis-
sional. Agora, é nos pés dele 
que a torcida deposita as es-
peranças.  METRO

Rival. Agora em lados 
opostos, Neymar e 
Peixe se enfrentam. 
Craque promete partir 
para cima do ex-time

Vingança. Santos 
encara o Barcelona,  
algoz na final da Copa 
do Mundo de Clubes 
da Fifa em 2011 Adversários em 2011, Neymar e Messi estarão lado a lado hoje  | YURIKO NAKAO/REUTERS

Reencontro

Aranha; Galhardo, 
Edu Dracena, Durval 
e Léo; Arouca, Cícero, 

Leandrinho e Montillo; Neilton 
e Thiago Ribeiro. 
Técnico: Claudinei Oliveira

Valdés; Daniel Alves, 
Mascherano, Piqué e 
Jordi Alba; Sergio 
Busquets, Xavi e Iniesta; Messi, 
Neymar e Alexis Sánchez. 
Técnico: Gerardo Martino

BARCELONA SANTOS

•  Estádio. Camp Nou, na Espanha, às 16h30

• Transmissão. Rádio Bandeirantes, SporTV e Band

Neilton herdou a camisa 11 de Neymar no Peixe | RICARDO SAIBUN/DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

“Vai ser um pouco 
estranho jogar contra 

o Santos, mas agora eu 
defendo as cores do Barça, 
então darei tudo de mim.” 

NEYMAR, ATACANTE DO BARCELONA

“A torcida santista vai 
querer que a gente ganhe 
agora. Vamos dar o melhor 
para tirar aquela imagem 
que ficou de 2011.” 
NEILTON, ATACANTE DO SANTOS

Neymar fará seu primeiro jogo ao lado de Messi | DAVID RAMOS/GETTY IMAGES
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Campinas vira 
capital do vôlei 
no fim de semana

A trajetória da Seleção Bra-
sileira de Vôlei Feminino no 
Grand Prix começa hoje, na 
Arena Concórdia, às 19h. O 
Brasil, atual Campeão Olím-
pico, encara a Polônia.

Para a estreia, as jogado-
ras brasileiras querem dei-
xar de lado o favoritismo, 
creditado ao Brasil pelas po-
lonesas, e até mostraram ir-
ritação. “Essa história de jo-
gar a responsabilidade para 
o outro time sempre aconte-
ce. Não foi nada legal o que 
elas fizeram”, disse Thaisa.

Esta é a primeira fase da 
competição, que terá os três 
jogos em Campinas. No sá-
bado, às 10h, o Brasil en-
frenta a forte Rússia, equipe 
que o time comandado pelo 
técnico Zé Roberto Guima-
rães eliminou nas semifi-
nais das Olimpíadas de Lon-
dres, em 2012. Parada dura 
para as meninas. 

Mas as dificuldades não 
param aí. No domingo, no 
mesmo horário, elas revi-
vem a briga pelo o ouro 
Olímpico diante das norte-
-americanas.  METRO CAMPINAS Fabi treina para a partida, que começa às 19h | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

Grand Prix. Seleção inicia competição internacional de vôlei 
feminino no Ginásio do Concórdia. Hoje time pega a Polônia 

Depois da chuva de gols na 
partida contra o Coritiba, 
que acabou com derrota da 
Ponte, a Macaca tem mais 
uma pedreira no domingo. 
O adversário é o Fluminen-
se, atual campeão brasilei-
ro, no Majestoso, às 16h.

Os cariocas vem de vitó-
ria contra o Cruzeiro por 1 
a 0 e tentam embalar sob o 
comando de Luxemburgo. 
Já a Macaca tenta nova vitó-
ria em casa – no último jogo 
no Moisés Lucarelli os alvi-
negros derrubaram o San-
tos, que vinha com boa se-
quência de resultados.

O problema para o téc-
nico Paulo César Carpegia-
ni são os suspensos. Ele não 
poderá contar com Rildo e 
Ramirez, suspensos, e Fer-
nando Bob, que pertence ao 
Tricolor Carioca.

Carpegiani ainda deve 

definir os substitutos. 
A Ponte está na 15ª po-

sição, com 10 pontos. O ad-
versário é o 11º, com 12.  

 METRO CAMPINAS

Atacante William é esperança de 
gols | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

Brasileirão. Macaca pega 
atual campeão domingo

O técnico Tarcísio Pugliese 
ainda tem dúvidas de quem 
escalará amanhã, 19h, con-
tra o Betim, em Minas Ge-
rais pela Série C do Brasilei-
ro. Sem o volante Edmílson 
e o meia Fumagalli, Careca 
e Lionel largam na frente 
para ocupar as vagas. 

Se a presença de Careca 
é certa, Fernandinho briga 
com Lionel para assumir o 
lugar de Fumagalli. Apesar 
de acenar para a estreia de 
Fernandinho, o xará de Mes-
si treinou entre os titulares.

O Bugre é o 3º colocado, 
com 12 pontos. O time deve 
entrar em campo com: Ju-
liano; Jefferson Feijão, Julio 
Cesar, Paulão e Léo Costa; 
Careca, Wellington Simião, 
Rossini, Ewerton Maradona 
e Lionel (João Paulo); Nena 
(Henan).  METRO CAMPINAS

Guarani. 
Pugliese com 
dúvidas
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